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SAYFA 2 KAVGA

ffieymiş Suçu Çetişı Aitarı'ın
Cetin Altan'ın dokrınulmazlr-

ğını kı'ldırmak iciıı bir komis-
yon sabaha kadar caiıştl. Ve 19

AP'li,2 C.D'lj, bir de AiP'li :

«srıçlrıdur; kald;rrlsrı-r dokunu]-
mazliği, kararrna va,rdı]ar.

Biı rullletvelrillnin 3ıaztlrğr
yazrlardan dolayı dolıunulınaz-
lığr ilk de{a kalkıyor. Neden
şinrtliye kadar kalclrrıIınarnış da

şimdi kaldrrılıyor ? Eşlıiden
diişünce özgürlüğüne daha mı
saygılı imiştrer ?

Fiayrr ! Eskiden de diişünleıe
katşı tahammülsüzdüler, Fa-
kat Millet Meclisindc bir sos-
yalist muhalefet, lıir sosyalist
Çetin .Altan yoktu.

Il{eseje bu açrdan değerlendi-
ri]ırçljdir. Tiirklye. tarihiııiıı
bir dtillüm ı:olttasına geImiŞlii,:
artrl< eski yo'lda yürüyemeyiz.
Amerikan emperyalizmiı-ıin sa-
dık nütte{iklerince izlenen po-
1itika iflas etmiştir. Yaşarnak,
çalışmak, ilerleınek iç!n, Türki-
ye tarrı bağınısız, gerçekten de-
rnokratik ve sosyalist olmak zo-
rundadrr. Bu, şunun bunun fan-
tazisi değil, tarihin dayattığı lıit
drrrum, bir oluştur.

IrIe var ki, tarihin çizdiği brı
yol ne Tiiı,ki; ede üsleı:ıı.iş
Amerikan emperValizmlnirı, ne
d_e o;ra da_yanan ağalar, kompra-
dcl]ar kaplta]izııiinin çıkarla-
r:yIa bağdaşmımaktad]r. TüT-
kiyenin çrkarları, emekçi halkı-
mrzrn çrkarlaır, Amerikan em-
per_valizıninin ve ona dayana-
rak ayakta duran egemen srrrrf-
laırrnrzrı-r çıkarlarryla kesin şe-
kilde qelişiyor. Tarihin akışr ise
Türkiyeııin çrkarlarrndan, emek
çi hajkrmlz1l-ı çıkarlarrndan ya-
na. Amerlkaü]cr]ar tarihi zorlu-
yorlar.

Çetin Altan'nın dokunulmaz-
lığı bu miicadelenin bir parça-
srdrr. Aslında Ameıikaııcr kom-
pıador kapitalizrni, sosyaliznıi
ve sosyalizme açık olan Anaya-
sayr boğiııaya teşeiıbii"s ediyor.
Çctin,4l!an'!rı dohunulma;iığı;
Errayasa da çiğııenerek, güçiü
|ıir sos;ıalist yazar, halkın sev-

tliği sosyaiist bir mücadele ada-
mı olduğu için kaldıı,ılmak is-
teniyor. Gerçek brrdırr ve bu
gerçek gizlenemez.

Anayasan-n 79'l. nraddesi
açrk ve kesindir :

«Türkiye Biiyük Millet
I'"{eclisi iiyeleıi Meclis ça-
1r,"nrolurrrda*' o1, ve söz-
lerindeiı, Mec] isle j]erj

sürdükleri diişüncelerden
ve bunlarr Meclis dışında
tekra_rlamak ve açrğa vur-
ma]<taıı sorumlu . tu-tula-
mazlar.»

nsorumllı tutulamazlar, demek,
Meclis iil,elerinin sözleri. dü-
şünceleri srıç teşki1 etse de

halrlarrnda, kovuşturma yaprla-
maz, dava açılamaz demek lir.
Bu, par]amento üyelerine ta-
nınmış kişisel bir imtiyaz değil-
dir. Dokunulrııazlık, parlimen-
tonun, özellilr]e muhalefetin her
hangi bir tehdit veya baskıya
maruz kalnradan çalışrrıası, hü-
kümeti tam lıir serlıestlilıle de-
netlemesi, eleştirnıesi için ku-
rulrnrıştur.

Çetin, sosyalist bir partiye
me:ısup muhalil bir millclveki-
lidir,. Kapitalist iktidarr Meclis-
te ve },{eclis drşrnda eleştirme-
si vazifesidir. Çetin Altan'a oy
veren va&ındaşlar ona bunun
için oy vermişlerdir. Anayasa-
nın 79, maddesi de bunun te-

Mehmet AIi AYBAR

rninatrdrr.
Çetin Altan'a «l\,Iecliste sos-

yılist olarak kcnusabilirsin,
ama aynı şe1,leıi dı;arıda söy-
leyemezsin, yazamazsrn, suç-
trır» diyorlar. Peşiı,ı iıükümlü
zava]Jı biı,mall1ık. Anayasa :

«Düştiilceleli Meclis dışın-
dJ lek rarlamak ve aqığa
vurmaktarı sorumlu tutu-
lamazlar»

divor. Düşünce bir muhtevadır.
Muhiera şLı sözler]e de, bu söz-
lerle de açrklai-ıabilil. Mil]etve_
ki]inin sorum]ı,ı tutulmamasr
için [Ieclisieki düşiincelerini
aynr sözlerle açrklamasrnr isie-
rıek, abesle iştigaldil. Ve so-
rumsı-ızluktan beklenen fayda-
]ar ortadan ka]kar.

Dokui-ru]mazlrk parl6menter
rejimin öylesine vazgeçi]mez
bir uıısurudur ki, mi]letı,ekille-
rinin adi srıç]ar işlen-ıeleri ha-
1inde bile, bir ölçiide korulıma-
]arınr zoruirlu krlmıştır.

Çetin'ii-ı dok,.:ııı-ılmazlığrnrn
kaldirı'lması iciıı y3o,'"n O''' -r,

işlernler Aı-ıayasa_va a;.-irırrdir.
Sorumsuzlrrğa gireı-ı bir işte,
savcrlrk harekete geçemez. Geç-
mişse Adalet Baka;-ıl,ğıııı "ı işi
drırdurmt sı gerekir. 01sa Cetin
haklıındaki istern Başbakanlik
ve Mec]is Başkanlrğrndaıı da
geçmiş, karma komisyonCa ka-
rara bağlairmıştrr. Hem de do-
kurrulmazlığrn kaldrrrlmasrnda
ı-ıygulaı-ımasr gereken bütün hu-
kuk kural ve ilkeleri çiğnene-
rek.

Yanirş hesap Bağdat'tan dö-
ner. Anaş,asaya kasteden hesap-
sız işler ise Bağdat'a gitmeden
döner. Hak ta, hukuk ta, usul
de, Tarih te bizden yana.
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Koı,nprodor Di ktcşı Kı rı loccıktı r
Meclise girdiğimden bu yaııa

çevremde hep ayıır siiz çrnladı
durdu :

- Ona göstercceğiz, onrrn do-
kunulmazlığrnr kaldıracağrz, o-
nu içeri trLacağız...

Bu koıkunç lıin vc intikaıır
sarasrnrn sehebi neydi acaLa ?

Çüııkü hen 27 rıı:ıyıs deviirııi-
nin önde gelerı yazaılarınıian
bitisiyılim. 27 .Vi;ı3 ıs dcır!nıi-
niıı getirdiği özgiiılükleri eıııek-
çi lıaliı kiitleleriııirı uyanıııası
doğrultusıuda tleğetlendiriyor_
dum. Politikaııın yalan, dolar.
ve deır,agojileıle bir halk dırlan-
ı:rcrlığr rılmaktaır cr!ıarrlırııısını
istiyordum.

Onlır isc yiiz l;ızarııcı stıç-
lartlan kendi kendilerini a{fet-
rıiş sanrkları, aftan sonra da
dosyalanmış ikinci şıılıe kaçkın-
larıyla bir sabıkelılar. Lahvcsi
manzarasrn! çiziyorlardr kar-
şııırda...

Aralarrnda tümen tümen zim-
metçilik, döviz kaçakçılığı, sah_
tecilik sanıklarıyla ordrrya söv-
miiş, 27 maJ,rsa lrüfiir etmiş,
eski devir yardalrçrları r,ardr...

ve lıunlatın da aı.lıasınr!a
Tiirkiye'yi iıatıran bit koırrpra-
dor sınıfı saf tutuyoıdu.

Birlıirlerinin kıılağına :

_ İiıtikam saati geldi diye
fisrldıyorlardr...

Ve tepelerinde Amerika'cla
tasvipk§r sekilde basınr sallı_
yoİ :

- Geldi intikanı saııti, diyor-
dır.

Har,ıgi çevrclere bağlı olrlrık-
larr lıclli kişiler de yiizleıindc-
ki rrras!:cleri atarak ortaya çrk-
nııslardr.

Çctin Altan artrlr ezilecek vıı
yol.ı eıiiiccekti.

Ytıiıar.ısaaıı'da lıaiiı güçleri-
nin iLtidara geiıııe arifesinıie
harekete geçen Amerikan kur,,_
vctierinin T§rlıi;.e'yc uzarıan
nr önce irenden geçiyoıdu anla-
srIiın.

Eerıiın dolrıinuinrazlrğımın
l:cr tiirlii Anııyasa lıııidesi ciğ-
ı:cıı(,},(.k soiıii!ı:ıı.ıı ],ıılaı süt-
diiriileır rıl,Lıriu lıiı: Irorııisyonda
bazı özel göreı.lileriıı gayletile
kaltlırı]masr benim kişiiiğinıin
çerçcvesirıi çok asan iıir uygu-
laıııa tasaırsının ilk admırdrr.

Tüıkiye'de lıalkın lıiiinçIcn-
mesi öntrenmel isıenmektedir.
Tiiıkiye'de günclen giine bütün
rezillikleriyle oıta;ıa dökülcn
soyglrn ve söıııüıü diizeni tek-
raı sağlarrılastııılmak istenmek-
tedir. Türkiye'de 2? mayısrn ge_
tirdiği haklar ve özgürlükler
krsrtlanmalı istenmektedir.

ve lırr arada intikam da alın-
ııT ak isteıırrıektedir.

Türk deıııokıasisi sıkı bir im-
tihan odasrrıa girnriştir...

Aırayusa cephesi ya gücünü
isbat cdccelr. ya iplcri Ameri-
kanın eliııde olan koınpraelor
diktasııır kabul edecektir...

Eütün satılı,ırışlar, lıüiiin sa-
lııkalılar, lıütürı 27 rııayrs düş-
ıııan]atr lıu diktarrrn labii taraf-
tarlırrtlırlırr...

Şinııliye Iiadar gcı,lek hüvi-
yetletini saklamrş oian glzli gö-
revli]et bu son kcrtetle oıtaya
ç;knak zoıuııdı katrırırşlaı:tirt.

İletiei giiçlerle lratırrcr ve tu-
tırcu gücler arasrnda bir nrey-
dan savaşr lıaşlanırştrr.

Bu savaşı lırı seier de ne pa-
hasına oiursa olstın Tüı,kiyc'r,in
ıraırıııslu ve v:ıtanpervet kaıa-
dı kazanacaktrt.

§atılııaaırş ıycliııiarı, ıryarıık
gençlcri, biliııçl! eıııetçileri ile
Tiiıki_vc ıieııc!ırasisi kcmpra-
dor diktasrııa karşr geiecek,
Anayasaya sahip old,rığı::ırr bir
kere daha isbat edecelıtir.

Şimtliye kadar su a]trııdan
sinsicc yüı,ü(ülıırek isieıı+n ıııü -

cadele lıütün takıın taklavatı}.]a
su üstüne çıkmış cepheleı ke-
sin şekilde belli olmuştur.

Türkiye'nin güzcl güıılcri ııe
pahasırıa oluısa olsırn ır:rrtia-
ka Lazanacağrmrz zaferiıı için-
derIiı-

Çetin

ALT&ru
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Hükümet

Kopitolist
Bir

ÇETİN ALT,AN Fi{i'ıle ilonrış;-ıyor

bir parti Kamutaya temsi]cile-
Iini sokmi]şiul. Bu gelişin-ı,
ha]kı. kendini sömüIen].ere kar-
Ş1 uJ ınnaJ,a ;,Öneltmiştir. Ön_
celeri C}IP ve DP'nin süIeği
olaıı AP'deıı b;rşka almaşık gö-
l,crne) en \ e CTIP'nin faşizmi
aitında ;ırllarca ezildiği için tek
eyieminde AP'yi seçen halk,
artık kendi yaşantlsrnn bilin-
cine !,al,miiya başlamıştır.

Bu güne uiaşnak kolay o1-

rl1am].ştlf , Derebeylik ka]rntrsr
ilişkilerden iamamen kurtulma-
ıı,ş r,e kcmpradoı b,-ıi jrır,azinin
kcrkuııç ideolojik silAhlara sa-
hip o1duğu bir alanda savaş ve-
rilmiştir. Her tür]ü baskı, ya-
ı-ırltnıa ve aldatma araçlarrnın
kul}anrldığı ortamda halkın,
kendi temsilci]erine sahip çık-
masr kolay değildir.

Bu savaş, Çetin Altan ve Çe- 1965 seçimlerinde milletveki-
tin Altanlarla verilmiştir; veri_ li olan Çetin Altan milletvekil-

ffi

Demokrasi düşmanlariyla de-
mokrafik güçler _yirrıii yıldır
memleketimizde bir saı,aş ve-
rivoı,Iar. l950 seqi:aicı,i5,Ie ii;, i-
dara gelen l)P. ııii,ı ilk yılla-
rında, o günkü koşulları-ı zo-
runlu krldrğı halkçı. tı-ıtuın top-
lumsal hayaia bii canlı]ık rıe
ümil getirmişıir,. A:-n.ı DP,ı:i;ı
gerçek vüzü oian vurgun ve
yağmacılrk, bu geçici ve ıaslarr-
tısal halkıçılıği trrzla bir kena-
ra itivermiştir. Ekonomik alaır-
daki açmazlar çok geçııredeıı

etkisini politik alaı,ıda göster-
miş ve bu geliiim ba,skı tedbir:-

}eriyle, terörle önlenmek isteiı-
miştir. Ekonorıik ve siyasal
a]andaki tıkanıklrklar 27 ma-
yıs'r doğurmuştur. ,

27 Mayıs ertesi toplumcu ör-
gütlenmeye, toplumcu eleşliri-
ye açrlan kapı gitlikçe gelişip
1ı-^rine otı_ırıı:ı.ıs ve toıı]umcu

F! ü kü mettir

li1,,or. Çetiır Altaır, halk adrna,
haksızlrklara, kalemi ve millet-
veki]i oiduktan soı-ıra meclis ça-
Jışnralariı,ia kaı,şı koymuş yi-
ğii biı, tıişidir. Sol,gunlar.ın. dö-
iren dolaplarrn, soyguncularrn
ve ihanet şebekelerinin aman-
s\z düşmaırıdrr. Çetin Altan
halkrn haksrzlrklarr lAnetleyen
nabzıdır. İşte oı-ıuiı hakiarrnr
elinden aImak islel,enler Türki-
ye'de dönen bütün kirli işlere
sahip çıkanlardır.

Rotatif satıipleri kendisinden
eğlenceii yazılar yazmaya zot-
]adrklarrnda halkdan yana ya-
zrlar yazmasr, gerçeklerj. ortaya
dökmesi, zorbalığa cesaret ve
iftiralara gerçekle karşr çıkma-
sr egemen :srnrflarr çileden çr-
karmıştrr.
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liğini sonuna kadar hakedenler-
den biridir. Bu gerçeği hazme-
demeyenler Anayasa'nın 7g.

maddesini bir kenara iterek
Karma Komisyonda dokunul-
mazlrğrnrn ka]drr masma ka-
rar verdi]er.

Bu hareket Çetin Altan'a
karşr girişilmiş bir hareket de-
ğildir. Türkiye sosyalizmini en-
gelleme çabasıdır. Siyasi haya-
trn vazgeçilmez bir unsuru o]an
bir siyasal partinin öııüne set

çekmek istenmesidir. Hdkim sı-
iırflara acz içinde krvranmak-
tadır]ar. 141 ve 142. maddeler
de artık kendilerine destek ola-
madığı için ı,eni kanunlar ha_
zırlanryor. Halkın gerçek tem-
silcileri bertaraf edilmek iste-
niyor. Anayasayı hiçe sayarak,
parlAmento geleneğini bozarak
veri]en dokunulmazlığr kaldır-

ma kararrndan sonra, devrimci
aydrnların, gerçek sendikacrla_
rın yaırn tutuklanmayacağına
kim garanti verebilir.

Oyunun kural]arını bilerek
oynavalrm. Ynuanistan'da se-

çim]erden bir ay önce yaprlan
darbenin benzeri Türkiye'de bu
1ür oyunlarla yapl]mak isteni-
yorsa yanrlrnryor. Türkiye'de
bir faşist dikta rejimi kurmak
kolay değildir. Ama heves]e-
nenler çıkabilir. İşte o zaman
demokratik güç]erin ağırlığr ve
dayanışmasr ile karşrlaşacaklar-
drr. A,nayasaya avkrrr kanunla-
rın, verilen kararlarrn Anayasa
Mahkemesi tarafından iptal
edilebileceği unutulmamalrdrr.

Bir dokunulmazlığın kaldırıl-
masr kararı meclise telgraflar
yağmasrna binlerce imzalr pro-
testo gönderilmesine yol açtr.
Emekçi halkrmız kimin neyi sa-

vunduğunun farkrndadır artık.
Halkımız Çetin Altan\n kişili-
ğinde kendi özgürlüğünün kav-
gasrnr verecektir.

Bir faşist darbenin, yasal
yol1arla gerçekleştirilebilme ça-
basına, emekçi ha]kımrz ve tüm
devrimci örgütler oyunun ku_
ra]larrna uygun olarak karşı
çıkacaklardır.

Pıotesto telgraflarını, protes-
to mitingleri, yürüyüşler izle-
yecektir. Meydan azgrn atlarrn,
gemsiz dolaşacağı kadar boş de-
ğildir artık.

Eğer hukuki yollardan ge-

çipte, Çetin Altan mahkemeye
verilirse, yargrlamanın yapıla-
cağı yer ve saat tüm TüTk sos-
yalistlerinin buluşma parolasr
olacaktır. HALK her zamarı
yenecektir.

kTvGıI

Ko,rkuluyor

korkulmalı da

... ve onrı dinıeyenler
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kim §gğçingl
§oygundaı? yaffia ş§amian mı

karşı çıkaşıiar ıçıı I
«Çetin Aıtan suçıuiıur, aıokunul-

!İazlığı k4lkmalıilıf.» aıiyoraıu Ab-
dutrahman Şeİef Laç. Ya,rı uykulu
gözler ile şevkıe de§tekıiyoriıu bu-
nu; çetfu Altan §uoludu....

Adalet ve Anaya§a Karma Ko-
ınisyonu o gün yirmi §aatlik ola-
ğan aıışı çalışmasını §onuçlanalrrı-
yoİiıu. Mahmur bakışIar canlanryor,
parlrraklaİ kalklyoraıu. suçlrıdur...
Y&n oalalar.ıan uykıılu bir §es geli-
yoıilu. «Ben görüşmeleri bufadan
lzliyorum. Ç€tin Altan suçlu tabi,
dokunuımazltğı kalksm. »

Artrk bif oyun tamamlantyora[u.
Çetin Altan, €mekçl halkımızın par-

lamentoaıaki bir sözcü§ü, sarı basın-
aıa yük§olen tek §esi susİuİulmak i§-
teniyoıalu.

ENGİZİSYON MAIIIQMESİ Mİ ?

Egem€n §ınıfın tomsİlciıeri, eşit
haklara sahip so§yalist bir miuet-
voLilini yaıgılryofıaraıı. 20. yüzylliı&
bir hukuk aıevıeainde yeni tip bir
engizisyon mahkcmesi işIelilmek i§-
teniyordu. Milletvekilıeri, başka bir
milletvekilini yatgıhyorıardr. Çetin
Altarı «açıklamamaıa» aliyoİilu, «Ila-
ytr, savunmanaıa» iıiye düzeltiliyor_
iıu. oy§a ki Çetin Altan keııilisinl
§avunmuyoraıu ki, ouun §a!,unaıuk_

ıaİı başkaydr, Emekçi halkımızı §a-

vunuyoraıu bütiır yiğitliğiyle, buııu
a atm&ya gaıışıyordu. Ezilenleİin,
ıöbüIülcnıGı,ıı fileilnl aıılıtüaya

oalışıyordu. Abd[fahinan Şeİef LaA
uykulu gözlerlc diİliJ,ordrr. Ne ale-

mekti bütün bunıaf? Çetin Alran

ehekei haıkı savılnuyoIalü. Ezilenlc-
rin adamıyah. §uehydlu öylel§e. Do-
kunulmaziığı kalkı!, yaİğllanmalr},-
aıı. Keniıisine ait dokunülm...,lığrntii

kaldlrrlmast istemiyle ltir do! ias1

da \drdr Mce!i§le arna o. .enlPkci

halkim" deır,emisti ki. «sij!rıiit,ii\.e

kaİşl çıkalım" deİrıenıisii ki, Arkı-
dışlarıntn 63 dotias: da onu hic il-
gilendiİmiyordu. Tırİhan Diiliğil'in
Mecliste bek]e§.n 10 alos],asi da..

Çetin Altau 63 santklr ikli.iil. di.roİ^

aıu. Teker teker atıklıI,oItlit dos!ir-
larr. Ahmet I)aılfnrn «İnemııriı,ef
sıfat ve §elahiyetini suis{,imal sure-

tıyle menfaat aerniDr», Settar ilkseı'-
in «sahtecilik» Metin cizreli'nin «ev-
rakla sahtecilik", Ahmca Cebi'nin
«silahla tehdit», o. zeld Efeoğlu'nun

«hildfetçilik» ten suoları vardı. Da-
ha bırnıar gibi 60 do§ya varaıı §ı.a-
aıa.

o. Yi.iksel seİaıengeçti, sinan Bo§-
na, o. seyfi orhon, A. Şevlret Boh-
ca, A. Bozaloğan, I(. Eroğan, Etlıcm
Kll|çoğlu, Abaıurrahman Güler, İI.

İ'. Boztepe, Eİtuğrll Akça, M. Ali
Ayta9'ın da §eşitli suçla,rı varaıı. T.

B.ıİ.M. ne, Cuİnhürbaşkanına, ord.l-
ya, hükümete, yargl organlarına ha-

kafet, kütür irunIarın a!a§,ndnydt.

Bu ayrnmı ortaya koymaye çalr-
şıyofiıu Çetin Allan, «ilı114 gg!ı şitç-
lusun» aıiyordu uykuıu sesler. Bun-
lardan hiçbiri§i,» Dmekçi halkımız,

yasalaltn gıktşrnala vc ilevlet yöne-

{,iminaıe ağirlrğlğ1 ko},nıaiıdıl» ale-

mi!ordu ki. licden suclu oi§unlar

O?LrNUj,i İıK i,İRDEsl

Ye İabalıa kalsi konrisyon kalkan
pxrme!,ixr sa),ılaİilk kar17!nı veri_

},ordü. Çeiin .4ıtan §üÇlddur. Doku-
n lmazirğı kalkmalıdır. İçeriki oda-

daıı uykulu bir sfs geliyoİdu. Tıbii,
Çetitl Altan §ugludur,

Bö.\,!cfe, etnekfi haiklnılzın lıir yi_

ğit eri, airn nnliz! sustuİulmak i§te_

ni},oac,l. Egemen sıİ}ıflar, gelçek aıe-

E:ckrasiııiı1 vazgeciıiııez un§u(u,
elıeligi halkınıtz]n siJ,asal örğütiınc
kafşl lejsiz bir oJ,üınun ilk ııefdesi
§ahneye koyrılu},ord!r.

Karar aıurumu onaylryordu.
Diiviz kaçakçlıarı, vürgundan ya-

na olanlar mecliste ama so§yalist

Çeljıı A.ltan mahküm olmalrilır.

Ilalkr kanunlaİa itaatsizliğe teşvik
etlenlgf, hila.feti getitniek isteyenlef
İlreetriste ama sosyaıist Çetin Alian
ınahkim olmaııdf.

silahLlar, sahteciler ınecliste ama

so§yalist cetin Aıtan mahkffm ol-
malralıl.

Meclise küfredenler, ortluya küf-
realenleİ meclisıe ama §o§yalist Çe-
tin Allan mahkam olmalıilır.
Iloilıi Meyiıau ı



SAYFA 7 KAvGA

Anqyoso Cephesl Ku ru luyor
Halkın gerçek temsilcisi Çe-

tin Altan'rn dokunulmazlrğrnrn
anayasanln ?9. maddesine aykı-
rr o]arak ka]dırılnıası aı,]a) rsa-
dan, demokrasiden yana güçle-

ri harekete geçirdi. Kamu oyu,
hergün deİııokra l ik güclerin
tarraka]arlyla haksızlığr laiıet-
liyor. Yükselen bu sesleri öze1-
]jk]e onun]a uğraşanların dik-
katine sunrıyoruz.

ANTDergisinde «Engizisyon
Mahkemesİnde Bir Yazar» baş-
lığı altında olay şöyle anl;,.tilr_

yor. «Anayasacr güçler bı"ı hak-
sızhğa boyun eğmeyecekiil
Evel komis5,on Celin A]ta,ı'ııı
dokunulmazlrğrnr ka]dırma ka-
rarr vermiştir ve bu karar AP
ve GP'lilerin gayretleri ile ge-
nel kuruldan da geçirilebilil.
Ama bu olay ipleri Amerikanrn
elindeki faşizm heves]i]eri i]e
anayasa cephesini somut oiarak
karşr karşrva getirirıiştir. Bu sa-
vaşta kimin galjp çıkacağını ise,
biraz tarih bilgisi olanlar dahi
isabetle ta-hmin etmektedirler"»

YÖN Dergisi ise olayı tehli-
keli bir çrğır o1arak nitelei:ıek-
te ve yüz krzartlc1 suçlar işie-
yen AP'liler dlırurken Çetirr
Altan'ın dokunulmazlrğının kal-
dırı]masır,ın samimiyelsizl iğine
değinmektedir.

Cumhuriyet gazetesinde Ec-
vet Giiresin okokokrasi mi İs-
terivor ?» başlıklr yazısuıda
Sosyalizme taraftar olmayabi-
Iirsiniz. 1,a da larafüaıl lç ö]cü-

. leri değişik olabilir. Anıa bir
deınokratik ülkede burjuva sr-
nrirna karşrtlrğı miise]lem ve
müseccel bir milletvekilini bu
yüzden yasama görevinden ah-
koyamayrz., ,

Akşam gazetesinde ilhami
Soysal oDokunun Dokunun»
başlıklı yazısrnda şunlarr söy-
liiyol «Şimdiden haber vere]im

Çetiıı Altan'rn dokunulmazlığr-
nrn }Ieclis gene1 kurulunda da
ka]drrr]masr içiı gerekli mizan-
seııin yaratılmasr gayretleri de
gösterilecelrtir. Bu gürılerde ik-
tidar gazete]eIinin hepsinde bir-
den «Komünizim tehlikesi, ede-
biyatına hrz verilmesi, yine yer
altı faaliyetlerinden bahsedil-
r:-ıe,ve başlanmasl muhtemeldir.
o]ac.ıktlr b,-itüı-i bı.lnlar ya da

başka taktik]er ama ne olursa
ols,,rn, bilii-ıme]ic]ir ki yapılan
cdi]eıı herşeyifl mahkemeyi
kübraya kalacağı hesabı yan-

' lıştır. Kananlarrn, yrlaıılarrn,
korkan]arrıı yanıııda kanma-
yaıılar, yrlmayanlar, korkma-
yaıılar da vardır.»

Yiiıe Akşam gazetesinde Be-
dii Gülay Haf tunı:ı Portresin-
de» Çetin A]tan hakkrnda şun-
larr yazryor. <ıÇetin Altan ça-
pında bir yazar1 ve onun ba-
şrna gelenleri burada oturup te-
kef tekeT anlatmaya lüzum
görrr,ü)-uruz. Bjr yazarı en iyi
anlata.n yazrlarrdlr hi, yirmi yıl-
dır, yiizbinlerce okuyucusu
bunIırdan tan ] mış ve hükmünü
verrniştir. Çetin Altai,ı'ın do-

kunulmaz]rg:nü ka]d.ırmak üze-
re oy kullananlara gelince...
Eeeeh oSokrat da öldü, Sokra-
ta ze|:ıiri vereıı zindancr da»

}Iangisiıin ölümünıin şere[]i
oldrığunu daha sonra tarih yaz-
c]ı^»

Yükse]en sesler bir - iki de-

ğil. Türk Hukuk Kurumu bir
bildiri yayıniayarak, Millet
Meclisi Anayasa ve Adalet Kar-

ma Komisyonun'da Çetin A1-
1an'ın dokunulmazl ığının kaldı-
rrlmasrna karar verilirken, bazr

üyelelin yargıçlar hakkında kü-
çük düşüIücü beyanlarda bu-
]unmalarına değinmiş ve «Ko-
misyon çoğunluğuna hakim
olan ve demokratik hukuk dev-
]etini teme]inden sarsabilecek
nitelik taşlvan zihniyeti büyük
bir endişe ile izliyoruz» demiş-
tir. i

öte yandan istanbul Baro-
suna mensup 50 den fazla avu-
kat dün, Baro Başkanlrğına Çe-
tin Altan'ın dokunulmazlrğınrn
kaldrrrlmasrnın anayasaya ay-
kırılığınr görüşmek üzere bir
dilekçe vermiştir. İstanbul Ba-
rosu'na kayrtlr avukatlar Gene1

Kuıul toplantrsrnr önemle bek-
lemekte ve anayasa drşı oldu-
ğunu kabuI ettik]eri dokunu]-
mazlrğrn kaldrrrlmasr konusun-
da uGörevimlzi yapmalryrz,
demektedlr]er.

Çeşitii kuruluşlar yayrnla-
dıkları bildiri]erle bu olayı pro-
testo etmektedirler. lşte bun-
lardan bazrlarr :

nSanrlryor ki, Çetin Altan'ın
Cokunulmazhğını kaldrrrnca,

Çetin Altan'r ortadan kaldıra-
caklar. Çetin Altan tek değildir
Türkiye'de, daha binlerce Çetin
A]tanlar vardrr. Dokunu]mazlr-

ğınr kaldrrın bakalım Çetin A1-
tan'rn. Brr olayla bir kere da-
ha görülecektir ki; işçi sınıfrnrn
yı.Imaz yazarı Çetin'i ve Çetin-
1er'i susturamıyacaksrnız,..

Siz bu gidişle bizleri değil,
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kendinizi daha çabuk yok ede-
ceksiniz.»

Cemal AKIN

Tüıkiye _ İş Sendikası Genel
Başkanı

nGerçek, gerçek olduğu müd-
detçe söylenecektiı. Bunu önle-
mek için anayasa'ya aykırı iş-
lemlere girişenler, anayasayı
koruyucu güçlerin başında gö-
rünen birkaç dışa dönük muk-
tedir kişive güvenmekle aldan-
maktad]İ]ar.

Uluç GÜEKAN
SBF Oğrenci Derneği Başkanr

u67 adi suçdan dolayı doku-
nulmazlığr kaldırrlmasr gereken
dosya varken, yalnrz yargr or-
ganlarmca suçsuz]uğu saptan-
mış olan - söz konusu yazrlar-
dan dolayı Akşam gazetesi ya-
zr işleri müdürü Doğan Kol-
oğlu beraat etmiştif. - Sosyalist
yazat ye mi]letvekili Çetin At-
tan'rn karma komisyonda do-
kunulmazlrğınrn kaldırılmasr,
kanrmızca tamamen bir art ni-
yete dayanmaktadır. Bu art ni-
yetin amacr, yalnız emekçiden
yana güç'Iü bir devrimci sesi
susturmaktrr.

... Ancak, tüm bu akla aykırı
1edbirler boşunadır. Tarihin

akrşı önüne hiçbit kuwet ge-
çemez. Emekçiler mutlaka uya-
nacak ve haklarına sahip çlka-
caklardı.r.

AFTB.
Gülten Savaşcr

Türk işçisinin parlAmentoda-
ki gerçek temsilcilerini sustur-
mak için Anayasa teminatrna,
parlAmento geleneğine rağmen
doku nulmazl ığrn ı kaldrrmak is-
teyenler, Türk sosyalistleri ile
uğrasmanrn tekin bir iş olma-
dığını bilmelidirler. Komisyon
üyeliğinin, Çetin Altan'ı yargr_
1amak yetkisini kendilerine ver-
diğini sananlar, gerçek yargıç-
ların Türk halkrnrn, işçisinin o1-
duğunu da bi]melidir]er. Fakat
öyle sanryoruz ki, bu gerçeği
öğrendikleri gün, gerçek Türk
yargrçlarrnrn karşrsrnda sanrk
olarak oturduklarl gün olacak-
tlr.

DİSK Ankara Bölge Temsil-

ciliği

Gerçekten Türk halkı uyanı-
yor artrk. Bu uyanrş o kadar
hızlr o kadar bilinçli ki, bunu,
bu uyanışdan korkanlar da gör-
dü artık. Korktukları için uya-
nanlar üzerinde bir terör hava-
sı estirilmek isteniyor. Fakat
geç kaldılar. Bundan sonra her

yapacaklarl ile farkrnda olma-
dan Türk sosyalizmine katkıda
bulunacaklar. Çetin Altan'ın
dediği gibi, buniar gerçekten

çok cahil, Burjuvazinin ne o1-

duğunu dahi bilmiyorlar. Bil-
medikleTi icinde, sonucunun ne
olacağrnr düşünmeden Çetin A1-
tan'rn dokunu]mazlrğını kaldr-
mak için sabahlarrn beşine ka-
dar komisyon toplantrları yapr-
yorlar. Gözleri kapalr ve esne-

yerek kaldrrrlsrn diye bağrran-
lar, acaba şu gerçekleri biliyor-
lar mr.

Bu memlekette, kendilerinin
uyurken kararlaştırdıkİarr Çe-
tin Altan'ın dokunulmazlığı ko-
nusunda, uyumadan karar ve-
recek bir Anayasa Mahkemesi-
nin var olduğuııu ve yine bili-
yorlar mr bu hareketleri ile
Türk sosya]izmine yeni dina-
mik güçler kazandrrdrklarrnr.
Tarihin akrşıdır bu.

Yaşasın Türk Sosyalizmi, ya-
şasın Türk emekçisi

İşçi Fikir Kulübü

Anayasaya kaısı girişilen her
hareket, lıu harekette olduğu
gibi anayasa cephesinin halrh
ve güçlü direnciyle karşılaşa-
caktır.
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